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Verslag jaarvergadering.
Ondanks het feit dat de vereniging ongeveer
300 leden telt, waren er op de jaarvergadering van 15 mei jl. maar 17 leden aanwezig.
Tijdens deze jaarvergadering hebben we
afscheid genomen van onze secretaris Mireille. De voorzitter heeft haar bedankt voor
haar inzet en zij ontving een wereldpakket
voor haar bewezen diensten de afgelopen
jaren. Jan Willem Kroone is bereid gevonden
om in het bestuur plaats te nemen en de vergadering ging met zijn voordracht akkoord.
Na de pauze werd dokter Stolk een cheque
van € 300,- aangeboden voor de Rotary Doctors Nederland. Hiermee werd het
projectjaar 2011 afgesloten. Het project dat we in 2012 steunen, te weten World
Servants Haastrecht, werd door twee enthousiaste meiden toegelicht.
Bestuurssamenstelling.
In de eerste bestuursvergadering na de bestuurswissel zijn de taken opnieuw verdeeld:
Voorzitter:
Jan Willem Kroone
Secretaris:
Lida Verdoold
Penningmeester:
Lia Maijenburg
Leden:
Joke Brenkman en Fred Wegman

Project.
Voor 2012 is gekozen voor World Servants
Haastrecht: een project in Ghana en Ethiopië.
Veertien jongeren uit Haastrecht gaan daar
in 3 weken tijd tijdens hun zomervakantie
helpen schoollokalen en toiletgebouwen te
bouwen.
Om een idee te krijgen van de omstandigheden die deze jongeren te verduren krijgen, kunt u kijken naar een filmpje van een
soortgelijk project uit 2011:
http://www.youtube.com/watch?v=i7Y0Qj8bVkA
Voor meer informatie kijk op hun website: www.wshaastrecht.nl
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Contributie 2012.
De penningmeester heeft nog niet van alle leden de contributie over 2012 ontvangen. Doe ons een
plezier en maak deze € 7,50 over op rekeningnummer 1185.46.082 t.n.v. Levenskans voor Allen,
zodat betalingsherinneringen overbodig zijn. Contant de contributie betalen in de winkel kan natuurlijk ook.
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal? Meldt u vandaag nog aan op
mail@wereldwinkelhaastrecht.nl. Dat scheelt ons papier, is beter voor het
milieu en de bezorgers hebben minder werk.

Jaarmarkt
Het weer heeft ons niet in de steek gelaten tijdens de jaarmarkt. Het was prima weer om de Wereldwinkelkraam te bezoeken. En velen hebben dat dan ook gedaan. Er werden brieven getrokken
en menigeen haalde er een prijs uit. Ook de kinderen hebben zich geamuseerd met het grabbelen
onder het motto: ‘altijd prijs’. ’s Middags hadden we een vaste
klant van ± 7 jaar, regelmatig kwam zij even grabbelen en haalde leuke prijsjes uit de grabbelton.
Ondanks dat we ook food en kunstnijverheid verkochten was
de opbrengst dit jaar minder dan voorgaande jaren.
Zaterdag 8 september zijn we er weer tijdens de ‘Proeverij’
met overheerlijke Wereldwinkelhapjes.
Graag tot ziens in de winkel en/of op de Proeverij.
BTW plichtig.
Door toetsing van de wet en regelgeving is de BTW-vrijstelling voor kleine wereldwinkels per 1 juli
2012 komen te vervallen. Gevolg hiervan is dat de prijzen van kunstnijverheid licht zullen stijgen.
Voor onze vrijwilligers betekent dit (nog) meer discipline aan de kassa.
Vakantieregeling
In de zomer zijn veel mensen op vakantie. Zo ook veel vrijwilligers van de wereldwinkel. Daarom
zijn de openingstijden van de winkel in de periode van 27 juli t/m 11 augustus 2012 aangepast. In
deze periode is de winkel alleen open op de vrijdag en de zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Vrijwilligersdag
Voor de vrijwilligers gaan we op zaterdagmiddag 6 oktober 2012 een `feestje` geven. Noteer deze
dag vast in je agenda als je vrijwilligerswerk voor de Wereldwinkel doet.
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